
 

 

GENERALFORSAMLING I SUKKERBROENS BÅDELAUG 

TORSDAG D. 1/2/2018. KL.19.00 

PÅ BIBLIOTEKET, MØDELOKALE 1.sal. NØRRE ALSLEV. 
 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent og referent. 

Dirigent: Hans Erik Jensen 

Referent: Henrik Hansen 

 

2. Beretning. 

Så er der gået et år. Jeg vil godt byde nye medlemmer velkommen. Jeg håber I vil finde 

jer godt tilpas i bådelauget. Vejret har i år ikke været med os. Der var store udfordringer 

med at få gjort bådene klar til at komme i vandet. Men de kom i vandet på trods af 

vejret. Der har været besøg på havnen med 20 gæstesejlere, og ca. 100 på lejrpladsen. 

Der har været afholdt loppemarked, som blev en god indtægt til bådelauget. Der har 

også været fisketure. Til hornfisketuren var der seks både ude, men med en ringe fangst. 

Kun 11 fisk blev det til. Der var 11 mand på sildetur på Øresund. Det var en god dag 

med masser af sild og nogle torsk. Desværre regnede det hele dagen. Der var 6 mand 

ude den 28. december, som tilsammen fangede en meget lille torsk! 

Vi har holdt havnefest, hvor vi spiste frokost kl. 12 – en platte fra Sortsø Røgeri, 

derefter sejlede vi pålidelighedssejlads med efterfølgende kaffe. Og fra kl. 18 var der 

havnefest. Det er ønskeligt med nogle flere deltagere. 

Vi har stadig 6 – 8 ledige pladser, men som I kan se i regnskabet, har vi solgt en del 

pladser i 2017, så der er ved at være en god økonomi igen. Vi håber de sidste bliver 

solgt i år. 

Det vil være dejligt, hvis der er nogle gode forslag til havnefesten eller andre tiltag, som 

vi kan bruge. Så kom med dem. 

Til sidst vil jeg takke Hanne, Tage og Mathias for det arbejde de laver for bådelauget, 

alle medlemmer samt bestyrelsen for et godt samarbejde. Og endelig byde Ole Skov 

velkommen i bestyrelsen. 

Formand Benny Hansen 

 

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.  

Regnskabet blev fremlagt og godkendt med et overskud på 37019,15 kr. og en saldo pr. 

31/12/17 på 12774,54. 

Kort orientering om kreditkonto og bådelaugets lån. 

 

4. Behandling af indkomne forslag. 

Ingen indkomne forslag. 

 

5. Valg af bestyrelse. På valg i 2018: Næstformand Birger Petersen, kasserer Henrik Hansen. 

Genvalg til Birger Petersen og Henrik Hansen 



 
 

6. Valg af suppleanter. 

Valgt: 1. Ole Boding og 2. Gunnar Møllnitz 

 

7. Valg af revisorer. 

Valgt: Hans Erik Jensen og Poul Erik Jensen 

 

8. Fastsættelse af årets datoer. 

14/4/18 Arbejdsdag kl. 9 og standerhejsning samt spisning kl. 14. 

21/4/18 Både sættes i vandet fra kl. 8 

19/5/18 Hornfisketur kl. 9 

2/6/18 Forårsloppemarked  

18/8/18 Havnedag med pålidelighedssejlads og havnefest 

25/8/18 Loppemarked 

6/10/18 Sildetur med egen tilmelding 

3/11/18 Både tages op fra kl. 8 

28/12/18 Vinterfisketur 

7/2/19 Generalforsamling 

 

9. Fastsættelse af kontingent og indskud, samt forslag til budget for 2018.  

Budget blev fremlagt og godkendt med uændret kontingent og indskud 

  

10. Evt. 

Intet 

 

Referent: Henrik Hansen 

 

 

Formand: Benny Hansen 

 

 

Dirigent: Hans Erik Jensen 


